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torfion. pobrseż. Jeziora. W przybrzeżnej partii jeziora pod wa
rstwą spływową natrafiono a torfie na wyraśny poziom związany z 
ezaaaa trwania oaady 1 zaznaozająoy elą lloznynl ułamkami oera- 
miki oras opalonymi bierwionami. Br. M. J. Dąbrowski pobrał a 
tego odolnka profil palynologlozny 1 korelujący z nim drogi pro
fil z głąbzzej partii oaaddw torfowo-jezlernyoh. Ж ozaale eksplo
racji oaady zastosowano szlamowanie warstw uzyskując bardzo bog^ 
ta aattrlsly botanioane 1 lohtlologlozna.

Stanowleko 5 - oaada "u strumienia" w północnej partii ta-
2renu zabytkowego ujawniła w próbnym wykopie o powlerzohnl 50 ж 

dwie waretwy kulturowe! pierwszą z okreeu TI - TII wieku, dato
waną m.in. żelazną zapinką kuezowatą oraz drugą, stanowiącą ślad 
oaady z przełomu starej 1 nowej ery.

OTALiŹKA, pow. Grójec Zakład Epoki Metali IHKM PAI
w Warazawie

Badania prowadził mgr Witold Bender /autor spra
wozdania/ przy udziale mgr mgr Barbary Balke,
Bity Kozłowskiej, Bogdana Kowalosyka. Finansował 
IHKM PAW. Czwarty sezon badań. Oaada z młodszego 
okreeu wpływów rzymskich /kultura wenedzka/.

Stanówlako 1 w Otalążce występuje na lewym brzegu rzeki 
Mpgielanki w zabagnionej dolinie. Wykop /1 ar/ usytuowano na 
północny-wschód od wykopów s lat 1966/67 * °*# 30 ■
od rzeki. Miejsce to uprzednio penetrowano przy pomooy wier
ceń, które potwierdziły występowanie tu złoża kulturowego. 
/W!pro*nia prowadzą dr dr М. M. Dąbrowscy z Pracowni Palynolo-
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gicznej IHKM/. Na głęb. średnio 2 m napotkano na doskonale za
chowane konstrukcje drewnianych umocnień i moszczonych przejść, 
występujących, jak należy sądzić, w pobliżu brzegu dawnego ko
ryta rzeki, bądź lokalnego zastolska wodnego na gruncie pier
wotnie podmokłym. Odsłonięto m.in. odcinek "grobli" moszczonej
brzozowym 1 olszowym chrustem-faszyną, umocnioną po brzegaoh

2pionowymi kołkami. W sąsiedztwie na przestrzeni od. 25 m w 
grząskie podłoże wbite były pale 1 kołki / 5 2 okazy/» nierzadko 
regularnie ustawione w równoległych rzędach, które umacniały 
splątane, poziome elementy drewniane /pnie drzew obrabiane lub 
nie, gałęzie/. Umocnienie to rozpościera się dalej w kierunkach 
wschodnim i północnym wchodząc w ściany wykopu. Charakterystycz
ny jest brak w tym miejscu zabytków ruchomych /1 fragment grube
go naczynia o cechaoh ceramiki okresu rzymskiego/. W warstwie 
nadległej na głęb. ok 1 - 1,5 m znaleziono sierp żelazny z drew
nianą rękojeścią oraz bezładnie rozrzucone, obrabiane starannie 
/zacioay. otwory/ drewniane przedmloty-częśol zapewne poziomych 
krosien* Zabytki te należą do późnego średniowiecza. Dokończono 
ponadto eksplorację bruku w wykopie z roku 1967. Wśród kamieni 
/średnia grubość podkładu ok. 30 cm/ 1 obok znaleziono część ka
mienia żaren obrotowych, fragmenty ceramiki kultury wenedzkiej 
i polepy z odciskami konstrukcji. W toku dotychczasowych obser
wacji wyodrębniają się dwie odmiennie zagospodarowane części o- 
siedla. W Jednej występują bruki, paleniska, słupy, kołki pełnią
ce bądź samodzielną funkcję lub należące do zabudowy nie odsło
niętej w pełni* W drugiej części odsłonięto groblę i drewniane 
umocnienia.

Prace na stanowisku będą kontynuowane.


